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Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria



Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre Integrat Industrial

Justificant d’inscripció en el Registre Integrat Industrial. Divisió A

GT.015-02/16

DE SORTIDA

Comunicar les dades dels establiments i les activitats industrials, amb l'objecte
d'inscriure'ls en el Registre Industrial. Inclou inici de l’activitat, modificació de
l’activitat i cessament de l’activitat.
Establiments que desenvolupin alguna de les següents activitats:
a. Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació
o reutilització de productes industrials, l'envasament i embalatge, i
l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes,
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats
i, si escau, les instal·lacions que aquestes precisin.
b. Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i
productes energètics.
c. Les activitats de recerca, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i
altres recursos geològics, qualsevol que sigui el seu origen i estat físic.
d. Les instal·lacions nuclears i radioactives.
e. Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i
cartutxeria i, aquelles que es declarin d'interès per a la defensa nacional.
f. Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.
g. Les activitats industrials relacionades amb el transport i les
telecomunicacions.
h. Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.
i. Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.
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OBSERVACIONS
·

Presentació i tramitació: la sol·licitud i tota la documentació especificada en aquesta guia
s’ha de presentar a qualsevol de les oficines UDIT. Podeu consultar les adreces a
http://industria.caib.es

· Persona que recull la documentació: la persona que subscriu la declaració de dades haurà
d’emplenar i firmar l’autorització que figura al peu de la sol·licitud en el cas que la documentació
la reculli una persona diferent.
· Formularis: els formularis del tràmit estan disponibles a les nostres oficines o per Internet a
http://industria.caib.es
· Taxa: podeu consultar les taxes actualitzades per Internet a http://industria.caib.es. El
pagament es podrà realitzar en una entitat bancària o a les nostres oficines mitjançant
targeta.
· Desistiment de la sol·licitud: en els casos en què no es corregeixin les deficiències que es
detectin en la documentació, si és el cas, en un termini de 10 dies des de la seva notificació, o
no es justifiqui davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, en un termini de 10 dies
des de la presentació de l’expedient, es considerarà que el titular desisteix de la seva
tramitació.
 Funcionament de les dades: en el tràmit de modificació, les dades existents en els registres
seran eliminades i substituïdes per les aportades en la declaració. S'han d'indicar les dades
completes i no tan sols aquelles que són objecte de modificació.
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Declaració de dades de Registre Integrat Industrial.
Divisió A
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